
S T O P
MOST K NADĚJI, o.s.

K-centrum Liberec
K-centrum Most
Linka duševní tísně
sociálnímu vyloučení!


IČO 631 251 37
SEMINÁŘ V LITICÍCH
3 – 4. 9. 2008
Autor příspěvku: Lubomír Šlapka
Funkce: výkonný ředitel MONA
Název: Rodina kontra závislost

Milé dámy, vážení pánové, vážená paní koordinátorko,

téměř patnáctiletá práce v drogovém resp. adiktologickém prostředí mě dovedla k poznání, že drogová závislost má nejméně dva okruhy obětí. Primární okruh – tedy uživatele drog. A okruh sekundární, který zahrnuje osoby blízké drogově závislého člověka. Právě jednomu z nich bych se chtěl věnovat.
Rád bych se dotkl právě okruhu sekundárního, nejen proto, že o tom primárním toho bylo řečeno a napsáno spoustu. 
Zatímco toxikoman - může při řešení své závislosti využít poměrně sofistikované nízkoprahové služby (K-centra, terénní programy, různé poradny..), rodiče a další blízké osoby uživatelů mají možnosti jen omezené. Toto omezení spočívá nejen ve faktu, že neuživatel se poměrně těžko orientuje v nabídce služeb primárně určených uživatelům drog, ale také v různých společenských, sociálních i finančních bariérách.
Praxe ukazuje, že vůbec první obětí toxikománie v rodině, jsou ti nejbližší. Jsou soustavně, dlouhodobě obelháváni, okrádáni, podváděni a v některých případech i tělesně a psychicky napadáni, týráni, šikanováni či vydíráni. Stávají se tak proti své vůli, nechtěně a často zcela nezaviněně, nedílnou součástí abnormálního světa drog. Řešení tohoto stavu je o to těžší, oč silnější jsou vzájemné rodinné vazby, ale i různé společenské „ohledy“ a zábrany – „O tom se nesmí nikdo dozvědět, to by byla ostuda pro celou rodinu!“ nebo hledání příčin a viníků ve vlastních řadách, ve vlastním sociálním okruhu: „Za to může ta tvoje výchova, já ti říkal že na něj musíme být víc tvrdí!“.
Důsledky jsou pro rodinný kruh katastrofální s devastujícím účinkem. Na předtím stabilní sociální jednotku, jakoby padl stín. Veškeré hodnoty a pravidla, mnohé postoje i návyky – začínají být v troskách. Do rodiny vnikla pochybnost. Následuje jí pocit viny. Ruku v ruce s hledáním příčin a viníků – dochází k vážnému narušení všech vazeb.

Vymezení bariér:

Společenská bariéra – mnohé rodiny si nechtějí připustit, že v rodině mají uživatele drog, vyhýbají se řešení, dlouhodobě popírají problém. Důvodem je jednak obava z ohrožení jejich společenského statusu, na kterém usilovně pracovali. Dále pak pocit možného ohrožení jejich další politické či ekonomické kariéry – „To je ten,  co má doma  toho feťáka. A takovej by chtěl dělat politiku? Tato bariéra se týká zejména vyšší a střední společenské vrstvy. VŠ a SŠ vzdělaných rodičů.

Sociální bariéra – strach rodiče, že právě on nese vinu za selhání svého potomka, často vede k zakrývání skutečnosti a dokonce i k jakési pseudopodpoře dítěte. Rodič se bojí obvinění od dalších členů rodiny a proto raději hledá vlastní cesty řešení – často špatné, laické a zhoršující stav. Dále pak přesvědčení, že dítě bylo vychováváno přece dobře! A že se to přeci musí nějak vyřešit samo… Důležitý negativní faktor bariéry je i informační, resp. internetová gramotnost drogou zasažené rodiny, prostředí (venkov, maloměsto aj.), komunita spojená s rodinou, vzdělání. Jedná se o střední a nižší společenské vrstvy.  SŠ nebo vyučených rodičů. Tedy o většinu.

Ekonomická bariéra – antisociální přístupy některých politických elit mají za následek, že část poradenských či podpůrných služeb je spojená s poplatkem. V situaci, kdy je rodinná jednotka ekonomicky slabá, nestabilní, nebo přímo závislá na sociálních dávkách, je prostor pro zaplacení si konzultace velmi omezený. Takové rodiny nemají přístup k internetu, často jsou na samé hranici počítačové gramotnosti (čímž nemohou aktivně najít informace) a díky nízkému či žádnému vzdělání nedisponují ani elementárními poznatky o problematice (neví kam a na koho se obrátit, neví na co se zeptat), bojí se, že pokud vůbec někoho vyhledají, bude chtít peníze – protože za všechno se dneska platí – Jedná se o rodiny z nejnižších sociálních a ekonomických vrstev, jejíž členové mají pouze základní vzdělání a nemají ani finance, ani jiné nástroje, jak hledat pomoc. 

Nad toto vymezení tří základních bariér, existuje ještě celá řada dalších překážek, které brání rodině vyhledat včasnou pomoc např. náboženské a jiné – drogy v rodině jsou TABU!. Velmi často jsou vyjmenované bariéry propojeny, vzájemně kombinovány.

Zatímco se v ČR konečně zavádí tzv. systém včasné intervence, rodiny toxikomanů a především rodiny již plnoletých problémových uživatelů drog, které se ocitají v první linii „domácí kriminality“ – včetně domácího násilí – zůstávají na okraji. Jednoduché to nemají ani rodiny adolescentů a pubescentů, protože stávající nedokonalá legislativa – nedokáže zasažené rodině pomoci rychleji jinak, než  návštěvou sociálního pracovníka. Jen zřídka jsou soudním příkazem těžce drogově závislí sedmnáctiletí mladiství od rodiny izolováni do léčeben či jiných ústavů. Obecně platí: Takový restriktivní nebo ochranný proces trvá měsíce a uživateli či již delikventovi bude za několik málo měsíců osmnáct – bude plnoletý a proces je vlastně zbytečný…

Jaké možnosti má tedy rodina – rodič, při ochraně svých práv a zájmů?
Ve stávajícím právním prostředí je praxe špatná. Lhůty pro efektivní a rychlé řešení jsou svázány byrokratickými a dalšími procesy. Přičemž právě rychlá pomoc je dvojnásobná – jak pro rodinu, tak pro samotného klienta. Ale donutí někdo soudy, aby prioritně tento vážný sociálně zdravotní problém řešily institutem předběžného opatření, či nařízené ochranné léčby? Kdo a jak posoudí bezvýchodnou, tristní situaci? Nikdo!  A pokud přeci jen, tak příliš pozdě. V zásadě by se mělo trvat právě na urychlení celého procesu – to znamená že:

U nezletilých a mladistvých: Sociální pracovník  po místním šetření připraví návrh, předá vedoucímu odboru (OPD aj.) a ten v řízení rozhodne o předání věci či návrhu příslušnému soudu. Soud pak namísto nesmyslného čekání a zbytečného – opakovaného šetření – by měl rozhodnout. Zároveň by měli být rodiče a blízcí nasměrováni na specializované poradenské centrum (K-centrum, rodinná poradna aj.) aby získali jednak oporu pro řešení, ale i dostatek informací o tom, jaké problémy toxikománie provází (krádeže, domácí kriminalita, distribuce drog, násilí aj.). Celý ten systém by měl pracovat provázaně, současně. Nikoli separovaně, po několika na sobě nezávislých liniích, kdy jedna prakticky neví o krocích té další. Časově zcela protichůdně.

U dospělých uživatelů drog žijících ve společné domácnosti s rodiči: Novinové titulky – Syn utloukl matku kvůli pětistovce na drogy – Stará žena zavražděna vnukem – Toxikomanka okradla důchodce aj. – tak budou týden co týden připomínat nám všem, jak droga našich blízkých, známých, sousedů, spoluobčanů a přátel – vstupuje do našich bezdrogových životů. Jak v nich bují, množí se a páchá nenapravitelné škody jak v mezilidských, partnerských vztazích, tak z hlediska celospolečenského, protože chtě nechtě – kvalita našich životů se odráží v kvalitě naší práce. V našich společenských, pracovních i intimních výkonech.
Svépomocné rodičovské skupiny – částečnou pomocí postiženým rodinám, jsou tzv. rodičovské skupiny, ve kterých si rodiče závislých vyměňují zkušenosti. Funguje zde princip vzájemného porozumění, pochopení a vzájemné (skupinové) podpory. Tyto skupiny jsou jakýmsi nadstandardem sekundární protidrogové prevence a mají různou kvalitu. Jsou však alternativou a dočasným řešením na cestě života s blízkou osobou, která propadla drogám. Jejich efektivita má však omezení. Funguje podpůrně spíše krátkodobě a bez dalších opatření v zásadě neubrání rodinu od budoucích závažných problémů.


Ochrana dospělých osob žijících ve společné domácnosti je ještě složitější. Jen podání návrhu na zbavení práva k užívání bytu, které je rozhodné pro další eliminaci rizik soužití s toxikomanem, je proces administrativně, právně i důkazně tak složitý, že se mnohé postižené rodiny k tomuto kroku nikdy neodhodlají. A tak trpí, snáší to, co by za jiných okolností razantně odmítali a neprodleně řešili. Časem se z podobného „soužití“ stane norma. Norma obestřená strachem. Norma pekla za překližkovými dveřmi pokojů a bytů. Lidé mají pocit, že jim nikdo nepomůže. Že jakákoliv intervence zvenčí - by jen problém zvětšila - a tak se postupně smiřují s násilím na sobě a svých bližních, nechávají se okrádat, tyranizovat, obelhávat a ničit si život. A co na to jinak všudypřítomný stát? Díky necitlivým, neodborným zásahům, díky špatně napsaným zákonům a amatérskému formálnímu výkladu práva – jsou tyto oběti nechány na pospas. Pak je jen krůček k nějaké tragédii. A hledáte-li odpovědnost? Nenaleznete. Vlastně nikdo nikde neudělal žádnou chybu. Termíny, předpisy a normy byly dodrženy v souladu se zákony. Důsledek je teror, vraždy, zneužívání, parazitování – a příčiny? …Nechám bez odpovědi dámy a pánové.

Závěrem bych chtěl připomenout, že droga se do našich domovů dostává bez klepání. Bez pozvání. Že na obranu proti ní není dobré spoléhat pouze na vlastní síly. Že odkládání řešení problému drogové závislosti u člena domácnosti, je tím nejhorším co v dané věci můžeme udělat. Dále bych chtěl zdůraznit, že stud, obavy o kariéru či společenskou prestiž, do problému tak vážné nemoci, jakou závislost je - nepatří. Naopak. Takto postižené sociální jednotky musí volat nahlas a zřetelně o pomoc. Musí se v rámci nedokonalého systému ochrany základních lidských práv domáhat účinných opatření. Musí ale také, aktivně hledat informace a zdroje pomoci. Investovat čas, energii i sebe sama do ochrany svých práv.
Téma jsem mimo jiné zvolil i proto, že jako adiktologický pracovník přicházím do styku s neuvěřitelnými případy rodinných neštěstí mnoho let a zatímco toxikoman a toxikománie jsou v popředí akademických, odborných debat – další oběti drog jakoby nebyly. Svým příspěvkem chci povzbudit všechny lidi, kteří rezignovali v důsledku legislativních, byrokratických a asociálních procesů v ČR na své základní právo – na právo důstojného života. Zároveň bych chtěl přispět k debatě o legislativních nástrojích, a o možnostech,  které by účinněji bránily onen „sekundární okruh obětí“ drog.

Děkuji za pozornost.


Kontakt:
reditel@mostknadeji.cz
tel.: 602 338 092



